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TAREFA ESPECIAL
Absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX
e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Como o poder real possuía

grande

respaldo

das

elites,

surgiu

uma

série

de intelectuais

como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet, Jean Bodin, entre

outros,

para ressaltar a legitimidade do poder absoluto do rei. Faça uma pesquisa e responda:
1º) – Como Nicolau Maquiavel defendia o absolutismo? (Mínimo de 10 linhas)

2º) – Como Thomas Hobbes defendia o absolutismo? (Mínimo de 10 linhas)
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TAREFA ESPECIAL
O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa,
que defendia o uso da razão (luz) contra o absolutismo (trevas) e pregava maior liberdade
econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais,
baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O Iluminismo tinha o apoio da
burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns.
1º) – Entre os iluministas podemos citar Voltaire. Explique um pouco de suas ideias. (Mínimo de
10 linhas)

2º) – Ouro grande iluminista foi Adam Smith. Explique um pouco de suas ideias. (Mínimo de
10 linhas)
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TAREFA ESPECIAL
Entre os séculos XVII e XVIII, tempo de desenvolvimento do movimento iluminista, John Locke
(1632 – 1704) apontava para a necessidade de divisão do poder político. Vivendo em plena Europa
Moderna, esse pensador estava sob o domínio do governo absolutista. Locke pregava um governo
dividido entre “Três Poderes”. Hoje em dia, os países democráticos seguem esta divisão de
poderes. Faça uma pesquisa e responda quais são e para servem estes 3 poderes. (Mínimo de 15
linhas)
1 – Três Poderes (Resumo)

